


მოცემულია ამოცანა : 5 კაცი 10 დღეში 100 ლიტრ ღვინოს სვამს.რამდენ
ლიტრ ღვინოს დალევს 1 კაცი 1 დღეში? ამ ამოცანის ამოსახსნელად
გვჭირდება ასეთი “ხრიკი”: ქვემდებარე-დრო-დამატება

ქვემდებარე(2)-დრო(2)-დამატება(2)

ქვემდებარეxდროxდამატება(2)=ქვემდებარე(2)xდრო(2)xდამატება

ამოხსნა
5x10=50 50xX=50X
1x1=1 1x100=100
50X=100
X=2       პას:2 ლიტრს

ამ “ხრიკით” შეგვიძლია ამოვხსნათ ამავე
ტიპაჟის ამოცანები , რომელებსაც ექნება
კითხვები : ერთი კაცი ორლიტრ ღვინოს
რამდენ დღეში დალევს ან ერთ დღეში ორ
ლიტრ ღვინოს რამდენი კაცი დალევს, 
ესეიგი X წევრი შეიძლება , როგორც
დამატება ასევე ქვემდებარე და დრო.



ამ ტიპის ამოცანით ჩვენ უნდა გავიგოთ, ორი ობიექტი ერთდროულად
დროის რამდენ მონაკვეთში ასრულებს მოქმედებას.მოცემულია მაგალითი: 
ვიზაჟისტი მაკიაჟს 28 წუთში აკეთებს.მისი კოლეგა კი-20 წუთში .ერთად
რამდენ წუთში გაუკეთებენ მაკიაჟს კლიენტს?

“ხრიკი” : ნამრავლი
შეფარდებული ჯამთან

ამოხსნა
28x20=560   28+20=48
560:48=11.6  11.6=11 წუთი და
36 წამი

პას:11 წუთსა და 36 წამშიp.s. : ეს ხრიკი გამოიყენება
მხოლოდ ორ ობიექტზე.



მოცემულია მაგალითი:ჩატარდა ჩემპიონატი იაპონურ
ჯოკერში.ფინალში მოხვდა 7 კაცი.თითოეული
თითოეულს ეთამაშება ერთ ხელს. სულ რამდენი ხელი
პარტია იყო ჩემპიონატზე?

თამაში გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

(nx(n-1)):2 

7x(7-1)=42 
42:2=21 
პას:21 

შეიძლება, შეგვხვდეს ასეთი ტიპის ამოცანა : 8 მეგობარი
შეხვდა ერთმანეთს .ყველამ ყველა თითოჯერ
გადაკოცნა.საერთო ჯამში რამდენი კოცნაა?

ამ შემთხვევაში რვას გავამრავლებთ შვიდზე, მაგრამ აღარ
გავყოფთ ორზე :  nx(n-1)

8x(8-1)=56 
პას:56



X -ით აღვნიშნოთ ათეულების ციფრი,  

Y-ით აღვნიშნოთ ერთეულების ციფრი.

10xX+Y=10X+Y

ამოცანა: ათეულის ციფრი სამჯერ მეტია ერთეულებზე,ხოლო
მათი ნამრავლი ტოლია 27 -ის.

პას:93



M1(მასა) M2(მასა)

+                       = M1+M2       K(ნაერთის
%;0)

K1(%;o)          K2(%;o)

K=(m1k1+m2k2):(m1+m2)

მაგალითი:სარეცხის მანქანაში
ლაქების ამოსაყვანად საჭიროა 10 
ლიტრი +40-პროცენტიანი
წყალი.ამავე ტემპერატურის 10 ლიტრ
წყალს დაუმატეს 10 ლიტრი +50-
გრადუსიანი
ტემპერატურით.შეძლებს თუ არა
სარეცხის მანქანა ლაქების ამოყვანას?

(10x40+10x50)x20=900:20=45
პას:შეიძლება ლაქების მოშორება

+ 5 გრადუსით მეტ წყალში



• ივლისი ,აგვისტო 31 -დღიანია,

• დეკემბერი ,იანვარი 31- დღიანია,

• სხვა ყველა თვე- მონაცვლეობით.

თებერვალია გამონაკლისი 28-ით ან 29-ით (ნაკიანი):

ოთხის ჯერადი წლები ნაკიანია.

ამოცანა:რა დღე იქნება
სექტემბრის 2 ,თუ ივლისის 29 
სამშაბათი იყო? 
პას:პარასკევი

ამოცანა 2:რა დღე იქნება
თებერვლის შუა რიცხვი ,თუ
ნაკიანი წელი არაა და 27 იანვარი
პარასკევი იყო?
პას:14 თებერვალი-სამშაბათი


